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1. Bulan Muharram adalah bulan yang mendapat keistimewaan dari Allah, melebihi bulan-bulan 

yang lainnya. Syahrullah al-Muharram.  

2. Bulan Muharram merupakan dari kesempurnaan Rubbubiyah Allah, Allah yang menciptakan, 

maka Allah pula yang memilih dan memberi keutamaan serta kemuliaan sebahagian dari 

ciptaanNya berbanding yang lainnya. 

• Allah berfirman: 

  

 َويَْختَارُ  يََشاءُ  َما يَْخلُقُ  َوَربُّكَ 
 

“Dan Rabbmu, Dialah yang menciptakan apa pun yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang 

memilih/memberi keutamaan/kelebihan pada sebahagian ciptaanNya.” (Al-Qashash: 68) 

3. Allah berfirman:  

 

ِ  ِعْندَ  الشُُّهورِ  ِعد ةَ  إِن   اَشْهر   َعَشرَ  اثْنَا اّلل  ِ  ِكتَابِ  فِي   تَْظِلُموا فاَل اْلقَيِِّمُ  الِدِّينُ  ذَِلكَ  ُحُرم   أَْربَعَة   ِمْنَها َواألْرضَ  الس َماَواتِ  َخلَقَ  يَْومَ  اّلل 
َ  أَن   َواْعلَُموا َكاف ة   يُقَاتِلُونَكُمْ  َكَما َكاف ة   اْلُمْشِرِكينَ  َوقَاتِلُوا أَْنفَُسكُمْ  فِيِهن    اْلُمت ِقينَ  َمعَ  اّلل 

 

“Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah, adalah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam 

ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan 

haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian 

dalam bulan yang empat itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana 

mereka perangi kalian semuanya. Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang yang 

bertakwa.” (At-Taubah: 36) 

4. Diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad, dari hadits Abu Bakrah, Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص menyampaikan ketika 

berkhutah di haji baginda, “Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya waktu (zaman) ini, telah 

berputar sebagaimana Allah ciptakannya di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu dua 

belas bulan, empat bulan darinya adalah bulan-bulan haram. Tiga bulan haram itu berurutan, 

Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan yang satu adalah Rajab (Mudhar), yang terletak antara 

Jumada (Akhirah) dan Sya'ban. Kemudian Rasulullah sampaikan, “Hari apakah ini?”, kami 

(sahabat) menjawab, “Allah dan Rasul yang lebih mengetahui”. Kemudian baginda terdiam, 

sehingga kami menduga baginda akan memberikan nama hari ini selain dari yang ma'ruf. 

Rasulullah katakan, “Bukankah ini adalah hari nahr?”, kami menjawab, “Ya”. Kemudian baginda 

bertanya, “Bulan apakah ini?”, kami menjawab, “Allah dan Rasul yang lebih mengetahui”. 

Kemudian baginda terdiam, sehingga kami menduga baginda akan memberikan nama bulan ini 

selain dari yang ma'ruf. Rasulullah katakan, “Bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah?”, kami 

menjawab, “Ya”. Kemudian baginda bertanya, “Negeri apakah ini?”, kami menjawab, “Allah dan 

Rasul yang lebih mengetahui”. Kemudian baginda terdiam, kami menduga baginda akan 

memberikan nama negeri ini selain dari yang ma'ruf. Rasulullah katakan, “Bukankah ini negeri 

haram?”, kami menjawab, “Ya”. Maka darah kalian, harta kalian (perawi syak, aku mengira 

baginda katakan, selain dari darah dan harta, baginda juga menyebutkan kehormatan kalian) 

haram, seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Dan kalian akan 

dengan Rabb kalian dan akan Allah tanya amal perbuatan kalian. Ketahuilah oleh kalian, setelah 

aku meninggal kelak, jangan kalian kembali sesat, dengan masing-masing membunuh saudaranya 

yang lain. Bukankah aku telah sampaikan? Hendaklah yang hadir dari kalian menyampaikan ini 



kepada yang tidak hadir. Mungkin orang yang kalian sampaikan akan lebih faham dari yang 

menyampaikannya.” 

• Para ulama menjelaskan tentang perkataan Rasul, “zaman ini telah berputar, 

sebagaimana Allah ciptakannya di hari Allah ciptakan langit dan bumi”, ini merupakan 

penetapan dari Rasul dan ditegaskan kembali sebagaimana Allah menciptakanya, sebelum 

ada perubahan dari manusia, sebelum ada kemajuan dan pengunduran, sebelum ada 

penambahan dan pengurangan. Kerana musyrikin menjadi kebiasaan mereka, 

memajukan dan mengundurkan beberapa bulan yang lain, semahu hawa nafsu mereka. 

Mereka menunda sebahagian bulan haram ke bulan yang lain. 

• Sebahagian fuqaha menjelaskan bahawa yang dimaksud Rasulullah ini adalah di tahun ini, 

ibadah haji dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Sementara bangsa Arab sebelum diutuskan 

Rasul, sering mengundurkan bulan-bulan haram sehingga mereka itu sering berhaji di luar 

bulan Dzulhijjah. 

• Tetapi yang ma'ruf adalah bulan-bulan haram itu harus dijaga, tidak dimajukan atau 

diundurkan. 

5. ‘Alamuddin as-Sakhawi menjelaskan mengapa bulan Muharram disebutkan sebagai Muharram, 

beliau katakan, “Ada yang mengatakan kerana ia bulan haram, maka dikatakan Muharram, dari 

tahrim (haram), maka ia salah satu dari bulan-bulan haram. Kenapa bulan Muharram dikhususkan 

dengan nama haram, sedangkan yang lain tidak? Kerana untuk menekankan dan memperjelaskan 

keharamannya.” 

6. Bulan haram tentunya memiliki sekian keutamaan yang Allah berikan padanya. 

7. Diriwayatkan oleh Muslim, dari Abu Hurairah, Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص sabdakan, “Seafdhal-afdhal puasa 

setelah Ramadhan, adalah puasa di bulan Allah al-Muharram.” 

• Dalam hadits ini jelas kita dapati Rasulullah menisbahkan bulan Muharram itu kepada 

Allah. Syahrullah al-Muharram. Tentunya sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah, 

memiliki kemuliaan dan kelebihannya tersendiri, dan punya keagungan lebih dari yang 

lain. 

• Apabila sebahagian dari makhlukNya dinisbahkan kepada Allah, maka pasti kerana ada 

keutamaannya. Sebagaimana Rasulullah, dinisbahkan kepada Allah, 'Abdullah, Rasulullah. 

Begitu pula Ka'bah, disebut sebagai Baitullah. Begitu pula unta Nabi Shalih, disebut 

sebagai Naqatullah. 

• Dan tidak didapati bulan-bulan yang lain, dinisbahkan kepada Allah, secara langsung 

seperti bulan Muharram. 

8. Di bulan Muharram, terdapat pula puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Bahkan ini 

adalah amalan qadim (amalan yang lama), sehingga Quraisy pun puasa pada hari tersebut. Nabi 

juga puasa di Makkah, pada hari Asyura. 

9. Pada 10 Muharram ini, Nabi Musa berpuasa sebagai bentuk syukurnya kepada Allah kerana telah 

diselamatkan dirinya dan kaumnya dari Fir'aun dan bala tenteranya. 

10. Disebutkan 10 Muharram dengan hari Asyura juga merupakan bentuk ta'zim (pengagungan), tidak 

hanya disebut al-Asyir (yang ke-10), tetapi disebut dengan Asyura. 

11. Dalam syariat, berpuasa di hari ke-9 dengan hari ke-10 Muharram itu lebih sempurna dan afdhal. 

12. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Aisyah berkata, “Hari Asyura, hari yang Quraisy di 

masa jahiliyah juga berpuasa padanya. Rasulullah juga berpuasa pada hari asyura di zaman 

jahiliyah. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, baginda kembali berpuasa pada 10 Muharram, dan 

baginda memerintahkan pada para sahabatnya untuk berpuasa. Ketika puasa Ramadhan 

diwajibkan, maka ditinggallah perintah puasa Asyura. Maka kembali kepada kehendak masing-



masing, yang ingin puasa Asyura, boleh berpuasa dan akan mendapatkan keutamaannya. Yang 

tidak mahu berpuasa, maka tidak mengapa.” 

13. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Rubayyi' bintu Mu'awidz, “Rasulullah mengutus 

utusannya di pagi hari Asyura, ke kampung-kampung orang Ansar di Madinah. Disampaikan pesan 

Rasulullah, “Yang pagi ini berpuasa, sempurnakanlah puasa kalian. Tetapi yang pagi ini tidak 

berpuasa, hendaklah dia menyempurnakan (menahan) sisa harinya.” Maka kami (sahabat), puasa 

di hari Asyura, bahkan kami mengajak anak-anak kami yang kecil berpuasa. Kalau mereka nangis 

kelaparan, kami berikan mainan dari kain dan yang semisalnya untuk menghiburkan mereka, 

sampai waktu berbuka. 

• Kata al-Hafidz bahawa ini menunjukkan memang asal hari Asyura itu wajib untuk 

berpuasa. Kerana perintah dari Rasul ketika awal baginda datang ke Madinah. Dan lebih 

ditekankan dengan diutus beberapa sahabat ke kampung-kampung Ansar di Madinah. 

Sehinggalah diwajibkan puasa di bulan Ramadhan, maka dicabut perintah kewajipan 

puasa Asyura. 

14. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Jabir mengatakan, “Rasulullah memerintahkan kami untuk 

berpuasa di hari Asyura, bukan hanya memerintah, tetapi baginda juga sangat anjurkan dan 

baginda ingatkan, kerana baginda ingin sangat para sahabat untuk berpuasa Asyura. Tapi apabila 

puasa Ramadhan diwajibkan, Rasulullah tidak lagi memerintahkan kami untuk berpuasa Asyura, 

tidak pula melarang kami yang ingin berpuasa dan tidak pula diingatkan.” 

15. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas berkata, “Aku tidak pernah melihat 

Rasulullah menjaga puasa yang puasa di hari itu baginda utamakan, melebihi dari hari-hari yang 

lain, kecuali puasa Asyura.” 

• Ertinya ini dari perbuatan Rasul ملسو هيلع هللا ىلص dari sunnah fe'liyyah, Ibnu Abbas katakan bagaimana 

Rasul ملسو هيلع هللا ىلص menjaga, ditunggu datang harinya, tidak ingin terlewat, jangan sampai terlewat 

sampai tanggal 10 Muharram sehingga tidak puasa.  

16. Juga di dalam hadits Muslim, dari Abu Qotadah عنه هللا رضي, berkata Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص , “Dan puasa 

Asyura, aku berharap dengannya kepada Allah, untuk Allah menghapus dosa-dosa yang setahun 

sebelumnya (yang telah lalu).” 

• Dan ini adalah sunnah qouliyyah (perkataan Rasul ملسو هيلع هللا ىلص). 

• Maka Asyura, anjuran sunnah puasa padanya dengan perkataan Rasul ملسو هيلع هللا ىلص dan juga dengan 

perbuatan baginda.  

17. Ibnu Abbas meriwayatkan, “Ketika Rasulullah puasa Asyura, dan baginda perintah untuk puasa 

Asyura, para sahabat sampaikan 10 Muharram itu hari yang dimuliakan oleh Yahudi dan juga 

Nasara. Maka Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص bersabda, “Tahun depan kita akan puasa di hari yang ke-9 nya.” Tetapi 

sebelum tahun depannya, Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص telah wafat.” 

• Baginda syariatkan ini untuk menyelisihi dan membezakan dengan Yahudi dan Nasara.  

18. Dilafaz lain baginda ملسو هيلع هللا ىلص katakan, “Kalau aku hidup sampai tahun depan maka aku akan puasa di hari 

yang ke-9 nya.” 

• Ertinya bersama dengan hari Asyuranya sehingga menjadi dua hari.  

19. Ada juga riwayat di Sahih Muslim, baginda bertanya kepada mereka (Yahudi dan Nasara), “Hari 

apa ini yang kalian puasa kepadanya?” Jawab mereka, “Ini hari agung, pada hari ini lah Allah 

selamatkan Musa dan kaumnya Bani Israil yang bersamanya. Di hari ini pula tenggelamnya Fir'aun 

dan bala tenteranya. Kerananya Nabi Musa puasa di hari ini sebagai wujud syukurnya kepada 

Allah. Maka kami (ahlul kitab) juga puasa pada hari ini. Maka Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص katakan, kami kaum 

muslimin lebih berhak kepada Musa jika dibandingkan kalian (Yahudi dan Nasara).  

• Kata al-Imam Qurtubi ini disebutkan oleh Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص setelah baginda pun terbiasa 

melakukan puasa Asyura 10 tahun atau bahkan lebih.  



• Setiap 10 Muharram baginda berpuasa. Tapi kemudian ketika diingatkan atau disebutkan 

Yahudi dan Nasara juga puasa pada hari ini, diagungkan oleh mereka, sampai baginda 

kemudian bertanya “mengapa kalian berpuasa”, menampakkan kalau mereka umat yang 

cinta kepada Musa, umat yang ta'at, mengikuti dan menjadikan suri tauladan kepada 

Musa, makanya Rasulullah katakan “Kami yang lebih berhak mengikut Musa dibanding 

kalian.” 

20. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas secara mauquf, Ibnu Abbas katakan, “Puasalah 9 dan 10 Muharram 

agar dengan itu kalian akan menyelisihi Yahudi.” 

21. Atau di lafaz lain Ibnu Abbas katakan, “Selisihi Yahudi, puasalah di tanggal 9 dan 10.” 

• Oleh kerananya, disunnahkan menjama' (menggabungkan) antara puasa tanggal 9, dan 

10 Muharram agar berbeza dengan Ahlul Kitab.  

• Ini dinukilkan dari 'a'immah salaf, Ibnu Abbas, Abu Rafe', Ibnu Sirin dan ini pendapat al-

Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah dan banyak lagi yang lainnya. 

22. Di hari Asyura pula terkait 10 Muhurram, ada perbuatan atau amalan yang biasa dilakukan oleh 

sebahagian orang, atas dasar keyakinan kerana ideologi tertentu atau atas nama agama, baik itu 

terkadang kerana dasar bermula dengan kesedihan, mengingat suatu musibah tertentu, atau 

sebaliknya, bergembira ria, bersenang-senang, berfoya-foya, di hari tersebut.  

• Baik dari Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص , begitu pula dari para sahabatnya, demikian pula para tabi'in, tidak 

dinukilkan satu pun dari mereka anjuran bahkan perintah atau penukilan serta perbuatan 

bahawa mereka melakukan hal-hal yang semacam itu, tidak ada.  

• Tidak ada pula satu pun dari imam-imam kaum muslimin yang ma'ruf Syafi'i, Ahmad, Malik 

dan yang lainnya.  

• Oleh sebab itu di kitab-kitab hadits, di kitab-kitab sunnah yang ma'ruf tidak ada 

penyebutan, anjuran, ajaran untuk melakukan hal-hal yang seperti itu tadi. Tidak ada di 

kitab-kitab sahih, sunan, musnad, dan yang lainnya. Bahkan tidak pernah dikenali yang 

semacam ini, di masa-masa keemasan umat ini (Rasul atau sahabat, tabi'in dan tabi'ut 

tabi'in).  

23. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan arah ke sana, namun riwayatnya maudhu'ah (palsu) dan 

dusta atas nama Rasul ملسو هيلع هللا ىلص. 

• Antara lain yang dinisbahkan kepada Rasul ملسو هيلع هللا ىلص (hadits), “Barang siapa yang menggunakan 

quhul (celak) untuk berhias diri pada hari itu, maka dia tidak akan terkena romad (penyakit 

mata) selama setahun.” Ini adalah hadits palsu. 

• Demikian pula “Siapa yang mandi di hari Asyura, maka dia tidak akan sakit selama 

setahun.” Ini juga hadits palsu.  

• Diriwayatkan juga, “Di hari Asyura itu pula, taubatnya Adam, dan di hari Asyura itu pula 

kapal nabi Nuh berhenti di Judiy, Asyura itu pula hari diselamatkan Ibrahim alaihissalam 

dari api, Asyura itu pula hari digantikannya Ismail dengan seekor kambing biri-biri ketika 

hendak disembelih oleh Ibrahim, dan kembalinya Nabi Yusuf kepada Nabi Ya'kub di hari 

AAsyura.” Ini semua juga hadits palsu. 

• Diriwayatkan, “Dan barang siapa memberi kelonggaran kepada keluarganya, kepada 

dirinya di hari Asyura, Allah beri kelonggaran dia di setahun itu.” Semua ini riwayat palsu 

dan makhzubh (dusta atas nama Rasul ملسو هيلع هللا ىلص). 

24. Maka hati-hatilah seorang muslim darinya, agar tidak termasuk yang Rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص sebutkan, 

“Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaklah dia siapkan tempat 

kembalinya di neraka.” 

25. Di hari Asyura pula, 10 Muharram, mereka (sebahagian orang) memperingati kejadian 

terbunuhnya Hussein Ibnu Ali radiallahu Taala hu'anhuma.  



• Tentulah Hussein terbunuh, begitulah takdir atau qada yang telah Allah tentukan. Kerana 

kejadian ini, orang-orang Rafidhah yang menampakkan wala' (setia, cinta, pembelaan) 

kepada Hussein bin Ali, padahal kenyataan mereka ialah Zanadiqah (orang-orang zindik, 

mulhid, juhhal). Mereka jadikan hari Asyura ini sebagai hari kesedihan mengingat apa 

yang terjadi kepada Hussein di masa itu, bahkan mereka melakukan ratapan besar-

besaran.  

• Di hari itulah mereka lantunkan syair-syair dan qasidah-qasidah kesedihan,  di hari itu pula 

mereka menampari wajah dan tubuh mereka dan meneriakkan teriakan-teriakan 

jahiliyyah, sehingga baju mereka koyak-koyakan, bahkan mereka gunakan senjata tajam 

untuk melukai diri mereka seakan mereka mahu menunjukkan kesungguhan setia diri 

mereka. Kalau Hussein disakiti, maka mereka juga harus merasai sakitnya Hussein, kalau 

Hussein berdarah-darah mereka pun harus juga berdarah-darah.  

• Demikian Syaitan mempermainkan dan menyesatkan mereka dari agama Allah هلالج لج.  

• Di satu sisi, ritual dan kebiasaan mereka ini merupakan pendidikan radikalisme yang 

ditanamkan dan terus dipupuk oleh para Mullah (para tokoh dan ulama mereka) untuk 

mengingat dendam lama agar tidak hilang dari ingatan mereka. Berterusan dendam ini 

terpupuk dan terbina (berkelanjutan) sampai saatnya nanti akan mudah di provokasi dan 

digerakkan.  

• Disisi kedua, ini pula tanpa disedari merupakan langkah menunjukkan penyatuan kaum 

syiah diseluruh dunia. Makanya pada setiap Asyura mereka lakukan ritual ini sebagai suatu 

kesatuan, syiah yang dihujung barat, dihujung timur, dihujung utara, dihujung selatan 

perbuatan mereka seragam (sama), mereka sama-sama satu syiah, sama-sama satu 

ajaran. Sekaligus yang ditunggu-tunggu, bila masa yang tepat untuk mereka akan 

melampiaskan dendam ini kepada ahlussunnah. Dendam terus dipupuk dan dibina, tidak 

akan hilang. Sudah terbiasa mereka melukai diri, sudah terbiasa mereka dengan darah, 

maka tidak akan janggal dan tidak akan sulit untuk menumpahkan darah kaum muslimin 

yang menjadi musuh bagi kaum mereka. Inilah mereka! 

• Di Asyura akan dijadikan aksi radikal dan kekejaman mereka (kaum syiah). Anehnya 

mereka lakukan aksi ini juga kepada anak-anak kecil (bayi), dibawa ke tokoh ulamanya dan 

kemudian didarahkan di kepala dan badannya. 

• Lebih aneh lagi, mereka punya riwayat yang mereka ajarkan kepada pengikutnya dari 

kitab-kitab induk mereka larangan dan haram atau makruhnya untuk memotong roti 

dengan pisau. Tetapi untuk anaknya dibolehkan dilukai dengan pisau.  

26. Kelompok yang kedua, adalah kelompok Nawasib yang menampakkan permusuhan dan 

kebencian kepada Hussein bin Ali dan bahkan kepada seluruh Ahlul Bayt.  

• Mereka pula memalsukan hadits-hadits untuk menampakkan kegembiraan di hari 10 

Muharram, menampakkan kesenangan, kebahagiaan, atas terbunuhnya Hussein bin Ali 

seperti beberapa riwayat yang kita bacakan tadi (memakai celak, mandi Asyura, memberi 

keluasan kepada diri dan keluarganya). Ini semua dari orang-orang Nawasib.  

• Semua ini adalah kesesatan dan perkara yang tidak dibenarkan dalam syariat Allah هلالج لج . 

27. Di dalam bulan Allah (Muharram)  yang di dalamnya ada puasa Asyura, juga berbagai keutamaan 

(fadhilah), perlu kita ingat bahawa puasa tiga hari setiap bulan (di bulan selain Muharram) juga 

ada keutamaan padanya, seperti dalam hadits yg disahihkan al-Albani, dari riwayat al-Bazzar dari 

Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, “Puasa di bulan kesabaran (Ramadhan) dan juga puasa tiga hari 

setiap bulan, menghilangkan penyakit dada (hati).” 

• Seperti, penipuan, penghianatan, bisikan-bisikan Syaitan, kedengkian, hasad dan yang 

semisalnya. 



28. Terkait dengan Asyura apa yang menjadi kebiasaan sebahagian orang yang disebarluaskan dalam 

bentuk sms, whatsapp, tentang anjuran untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah agar dimulai 

tahun barunya (tahun hijriyah) dengan lembaran-lembaran baru, ditutup lembaran-lembaran 

lama setahun yang lalu dengan kebaikkan. Hal ini adalah mungkar dan dusta kerana syariat 

menjelaskan kepada kita bahawa lembaran-lembaran catatan amal manusia itu ditutup dengan 

kematian, bukan dengan berakhirnya tahun. 

• Oleh kerananya yang menyebarkan hal itu dikhawatirkan terkena ancaman menyebarkan 

kedustaan tanpa ilmu. 

• Ini merupakan kesesatan yg tidak di dasari ayat, hadits, mahupun atsar dari para sahabat 

as-Salafusoleh. 

29. Bulan-bulan haram seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, Allah haramkan 

memulai peperangan di dalamnya seperti yang Allah firmankan (yang ertinya), “Mereka bertanya 

kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah 

dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi 

masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi 

Allah.” (Al-Baqarah: 217)  

• Ayat ini menjelaskan ketika Rasulullah mengirim pasukan perang yang dipimpin Abdullah 

bin Jahsy ketika mereka membunuh musyrikin, mereka mengira bahawa ini masih pada 

akhir dari bulan Jumadil Akhir, maka musyrikin berkata “Bagaimana boleh kalian 

berperang di bulan haram yang Allah larang”. Kemudian Allah membela muslimin dengan 

ayat di atas. Bahawa dosa-dosa yang musyrikin lakukan lebih besar di sisi Allah, iaini apa 

yg dijelaskan dalam ayat di atas. 

30. Dalam sebuah ayat Allah firmankan, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 

syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram.” (Al-Ma'idah: 2) 

• Maka ayat ini menjelaskan haramnya (dilarang) peperangan di bulan haram adalah hal 

yang baqin (tetap), tidak mansukh (dihapus). 

• Selain larangan berperang hendaknya seorang muslim untuk menjaga diri dari maksiat 

dan kezaliman. 

• Qatadah ibn Di’amah berkata “Kezaliman di bulan haram itu sebuah dosa, dan juga 

merupakan kezaliman (yang berlipat ganda dosanya) kerana dilakukan di bulan haram.” 

Kerana ini dilakukan di bulan yang dilebihkan (dikhususkan) oleh Allah. 

31. Kata Qatadah, “Allah memilih di antara para MalaikatNya sebagai utusan Allah (Rasul dari para 

Malaikat). Allah pilih dari ucapan, dzikir-dzikir yang lebih utama. Allah pilih dari bumi ini, masjid 

tempat yang Allah cintai. Dari bulan, Allah pilih Ramadhan dan bulan-bulan haram. Dari hari, Allah 

pilih hari Jum'at. Malam juga Allah pilih, iaini malam Lailatulqadr. Maka muliakan apa yang telah 

dimuliakan oleh Allah. Kerana sesuatu itu segalanya dimuliakan sesuai dengan apa yang Allah 

muliakannya.” 

• Bahkan Rasulullah sebutkan dalam hadits yang lain, “Solat yang paling afdhal  adalah solat 

subuh secara berjamaah di hari Jum’at.” Hadits ini dikuatkan al-Albani. 

32. Kebaikkan (amal soleh) akan dilipat gandakan oleh Allah dari 10 hingga 700 kali ganda, sedang 

kejelekkan tidak akan dilipat gandakan. Tetapi ketika dilakukan di saat yang dimuliakan oleh Allah, 

maka nilai dosanya akan jauh lebih besar dari hari biasanya. 

33. Bahawa bulan Muharram atau bulan-bulan yang lain diyakini adanya keutamaan tertentu di 

waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu harus disertai dengan dalil dari Allah dan RasulNya.  

• Hari dan bulan pada dasarnya (hakikatnya) sama, kecuali yang Allah bezakan atau juga 

melalui lisan RasulNya. 



• Oleh kerana itu, dilarang seseorang mengkhususkan solat-solat tertentu pada malam 

Jum'at, puasa khusus sempena hari Jum'at atau Sabtu. Meyakini ada keistimewaan 

tertentu pada hari dan waktu tersebut. Ini adalah kesalahan, kerana tidak ada dalil anjuran 

akan amalan-amalan tersebut. 

• Ketika Rasulullah melihat masyarakat Madinah merayakan hari Nairuz dan Mahrojan yang 

merupakan hari raya di masa (zaman) jahiliyah dulu, Rasulullah melarang hal itu, kerana 

Allah telah mengganti dengan yang lebih baik dari keduanya iaini Iedul Fitri dan Iedul 

Adha. 

• Allah menuji ibadur rahman (hamba-hambaNya) yang tidak mahu merayakan hari-hari 

raya musyrikin. Allah yang menciptakan, dan Allah lah yang menetukan keutamaannya. 

Itu adalah hak Allah. 

• Termasuk melakukan amalan-amalan di bulan Muharram ini dilarang ketika tidak ada 

dalilnya, apalagi ketika dilakukan pada setiap tahunnya, kerana ini termasuk 

menjadikannya seperti Ied. Disebutkan Ied kerana ianya berulang. Sedangkan Ied itu 

hanya syariat yang boleh tentukan. 

34. Lakukanlah amalan yang memang disyariatkan,  seperti puasa tanggal 9 dan 10 Muharram, juga 

membatasi diri dengan apa yang datang dari Allah dan RasulNya.  

35. Terkait dengan puasa Asyura, disebutkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin, Syaikh Ibnu Baaz dan juga 

Lajnah Daimah, bahawa ianya terbahagi menjadi tiga: 

i. Puasa satu hari sebelumnya atau puasa satu hari setelahnya (tanggal 9 dan 10, 

atau 10 dan 11). 

ii. Puasa tanggal 10 saja. 

iii. Puasa satu hari sebelumnya dan satu hari setelahnya (tanggal 9, 10, dan 11). 

• Para fuqoha membahagi mana yang paling afdhal dari tiga hal di atas: 

i. Yang paling afdhal adalah puasa tiga hari (9, 10 dan 11). 

ii. Kemudian puasa tanggal 9 dan 10. 

iii. Kemudian puasa tanggal 10 dan 11. 

iv. Kemudian puasa tanggal 10 sahaja. 

• Para fuqaha mengatakan puasa hanya tanggal 10 saja tidaklah makruh kerana jelasnya 

dalil akan hal ini, seperti yg dikatakan Syaikh Ibnu Utsaimin. 

36. Ketika seseorang yang mempunyai hutang puasa Ramadhan, sampai datang waktu puasa 

Muharram, maka para ulama ada yang berpendapat harus menyelesaikan puasa wajib 

(Ramadhan) dahulu. 

• Kerana mendahulukan yang wajib dari yang sunnah. Namun ketika  melakukan yang 

sunnah dahulu ini pun dibenarkan, dengan syarat jika masih ada waktu untuk membayar 

puasa qadha Ramadhannya. 

37. Permasalahan, ketika seorang muslim berniat untuk puasa qadha Ramadhan yang dilakukan 

bersamaan dengan puasa sunnah maka akan mendapatkan dua pahala sekaligus: 

i. Mendapat pahala puasa wajib. 

ii. Mendapat pahala puasa sunnah yang dia niatkan. 

• Contoh,  seseorang qadha puasa Ramadhan di saat puasa Asyura, puasa Arafah, dan yang 

lainnya. Kecuali puasa yang ada kaitan dengan Ramadhan, seperti puasa enam hari di 

bulan Syawwal, seperti yang ada dalam hadits Nabi. 

38. Dengan ini kita berharap mendapat keutamaan seperti dalam hadits Nabi, “Berbuatlah kebaikkan 

itu dalam hari-hari/waktu-waktu kalian, dan berusahalah untuk kalian mendapat anugerah dari 

Allah. Kerana Allah punya pemberian kepada yang Allah kehendaki dari hamba-hambaNya. 



Mintalah  kepada Allah untuk menutupi aurat-aurat (aib-aib) kalian, dan menenangkan rasa takut 

kalian.” Hadits ini disahihkan oleh al-Albani. 

• Untuk mendapatkan apa yang ada dalam hadits di atas maka lakukanlah asbab (sebab-

sebab) dari amal ibadah yang disyariatkan, termasuk amal ibadah di bulan Muharram ini. 

 

 


